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Mirar el río hecho de tiempo y agua y 

recordar que el tiempo es otro río ….. 

¡Qué gusto me da saludarles desde aquí y 

contarles mis impresiones sobre la primera 

velada de 2013! 

Pensaba que iba a ser difícil comprender a 

Borges como poeta, teniendo en cuenta su 

complicada prosa, pero fue una sorpresa, 

dirigidos por el profesor Maarten 

Steenmijer fuimos leyendo y comentando 

sus poemas. Interesante el saber que 

cuando el gran público leía sus relatos, él 

se dedicaba a escribir poesía. 

Sus ultimos años estaba casi ciego y en su 

poema un ciego sabiamente nos dice: 

‘Repito que he perdido solamente la vana 

superficie de las cosas’.  

Disfruté mucho.  

Mary Terés 

 

 

 

 
 

 

 
En el sorteo de la lotería del Gordo no hemos tenido 

suerte. Otra vez será. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bosco Habla de enero de 2013  

 

Op 11 januari 2013 voerde prof. Maarten 

Steenmeijer onze bezoekers langs de 

persoon en de poëzie van Jorge Luis 

Borges, van wie Nobelprijswinnaar  Mario 

Vargas Llosa zei, dat hij de grootste 

Spaanstalige schrijver was sedert 

Cervantes. 

In zijn inmiddels vertrouwde heldere 

verteltrant belichtte Steenmeijer hoe de taal 

en de persoon van Borges werden 

beïnvloed door gebeurtenissen uit zijn 

persoonlijk leven, door de toestroom van 

Europeanen uit velerlei landen en hoe 

Borges deze invloeden in zijn poëzie wist 

te verwerken. Bijzonder interessant was de 

toelichting op het ontstaan van Buenos 

Aires, in het bijzonder de wijk Palermo, 

waar veel immigranten gingen wonen. Ook 

belichtte hij de invloed van de muziek, 

vooral de tango, op het werk van Borges. 

Deze invloeden en ontwikkelingen maakte 

Borges tot een dichter met een intieme, 

persoonlijke verteltrant, traditioneel en 

heel toegankelijk, die zijn lezers een 

spiegel voorhoudt en hen het gevoel geeft 

van “Borges, soy yo”. 

De bijeenkomst kreeg een interactief 

karakter doordat sommige bezoekers 

gedichten voorlazen uit vooraf uitgereikte 

teksten, die vervolgens door Steenmeijer 

werden toegelicht. 

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. 

 

De volgende bijeenkomst vind plaats op 

vrijdag 22 februari 2013, aanvang 20.00 

uur, wederom in het gebouw van de 

HEVO, Tulpstraat 2 – 4 te Rosmalen. 

Het thema is dan “Colombia”. 

 

 

 
Bij de loterij van el Gordo (22 december 2012) is 

helaas geen prijs gevallen op ons nummer 47937 

 

 


